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11. z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov zo dňa 28.októbra 2011  

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní: Mgr. R.Muráriková – osp. 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

2. Voľba komisií, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, schválenie programu 

3. Kontrola uznesení 

4. Prevádzkový poriadok pohrebiska – návrh VZN obce  

5. Návrh na využitie štiepkovača – prejednanie – p. Hurtík 

6. Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2011 

7. Návrh na zmenu VZN č.2/2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov na činnosti škôl a školských zariadení v obci Beckov 

8. Prieskumné územie – ťažba uránu – Považský Inovec – informácia 

9. List predsedu ZMOS-u a predsedu RZMOSP ohľadne návrhu na zmenu financovania obcí 

10. Príprava otvorenia sezóny na NKP hrade Beckov v r. 2012 – prejednanie 

11. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2010 

12. Informácia o stave prác na realizácii projektov financovaných z EF a štátneho rozpočtu – 

Ing. M.Jurčacková 

13. Voľba predsedu KOŽP 

14. Rôzne 

15. Diskusia 

16. Návrh na uznesenie, záver 

 

K bodu 1.: 

Zasadnutie obecného zasadnutia otvoril starosta obce. Privítal prítomných poslancov, 

konštatoval, že je prítomných  6 poslancov, zasadnutie je uznášaniaschopné. 

 

K bodu 2.: 

Starosta obce navrhol zloženie návrhovej komisie: Ing. D.Jarábková, Mgr. M.Striežencová, za 

overovateľov zápisnice navrhol: J.Zbudilu a A.Kabelíkovú. O návrhoch dal hlasovať. Všetci 

prítomní boli za. Ďalej dal hlasovať za návrh programu zasadnutia podľa pozvánky. Žiadne 

doplňujúce alebo pozmeňujúce návrhy neboli vznesené. Poslanci návrh programu zasadnutia 

jednohlasne schválili. 

 

K bodu 3.: 

Kontrolu uznesení zo zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa konali 2.9. a 7.10.2011 

previedol p. Jaroslav Zbudila, zástupca starostu. Obecné zastupiteľstvo vzalo kontrolu 

uznesení zo zasadnutí konaných 2.9. 2011 a 7.10.2011 na vedomie bez pripomienok. 

 

K bodu 4.: 

Prevádzkový poriadok pohrebiska – návrh VZN obce Beckov bol poslancom zaslaný e-

mailom. Starosta obce informoval poslancov, že návrh je potrebné preštudovať, prípadné 

pripomienky doručiť pred ďalším zasadnutím obecného zastupiteľstva na obecný úrad. Návrh 

Prevádzkového poriadku pohrebiska bude prejednávaný na najbližšom zasadnutí. Obecné 

zastupiteľstvo vzalo na vedomie predložený návrh Prevádzkového poriadku pohrebiska. 
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K bodu 5.: 

Návrh na využitie štiepkovača – písomný návrh spracovaný vedúcim prevádzky p. 

M.Hurtíkom obdržali poslanci na predchádzajúcom zasadnutí 7.10.2011, priložený 

k zápisnici.  

P. Marián Hurtík, vedúci obecnej prevádzky informoval o využívaní štiepkovača pre účely 

obce – spracovanie drevnej hmoty – konárov z verejnej zelene a tiež od občanov. Požiadavky 

od občanov evidovať na OcÚ a na obecnej prevádzke. Materiál by sa mal zvážať na jedno 

miesto, kde by sa potom následne zoštiepkoval. Navrhol určiť lokalitu pri Váhu, v extraviláne 

obce, kde by konáre nezavadzali a keď by ich bolo dostatočné množstvo, následne by sa 

štiepkovali.  

Ing. M. Jurčacková upozornila, že v projekte, ktorým sme žiadali o dotáciu na štiepkovač sme 

deklarovali, že stroj bude slúžiť aj občanom, teda celej obci, inak by sme možno financie 

nedostali.  

Starosta obce skôr navrhuje, aby sa pre konáre vytvoril priestor na obecnej prevádzke, pretože 

ak by sa vozili na určené miesto pri Váhu, ťažko zabránime tomu, aby tam niekto nevyviezol 

aj iný odpad a máme zase problém so skládkou odpadu. 

E.Benko – nápad s vývozom konárov na hnojisko PD Beckov sa mu viac pozdáva, je potrebné 

jednať s novým vedením družstva a ponúknuť spoluprácu. Ďalej sa musí stanoviť poplatok 

pre využitie štiepkovača inými občanmi.  Je potrebné stanoviť pravidlá, ktoré musia byť 

prísne dodržané. Mal by sa vytvoriť systém -  2x do roka zvoz konárov od občanov zdarma, 

zoštiepkovanie na prevádzke alebo priamo u občana. Určiť prípadne cenu pre občanov 

Beckova,  ale aj komerčnú cenu pre cudzích. 

P. Polák je za to, aby občania Beckova  neplatili, cudzí za komerčnú cenu. 

Obecné zastupiteľstvo ukladá pripraviť kalkuláciu ceny pre občanov Beckova a komerčnej 

ceny pre cudzích záujemcov a pravidlá využívania štiepkovača. Zodpovedný p. Marián 

Hurtík. 

 

K bodu 6.: 

Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2011 – písomný 

návrh, priložený k zápisnici, starosta obce informoval, že v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. 

o účtovníctve sa každé dva roky  musí vykonať riadna inventarizácia majetku, záväzkov 

a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve a to k 31.12. Starosta obce menuje členov 

jednotlivých inventarizačných komisií menovacími dekrétmi. Termín vykonania 

inventarizácie je od 7.11.2011 do 12.12.2011. Pred začiatkom inventarizácie si predsedovia 

komisií vyzdvihnú inventúrne hárky na obecnom úrade od p. Hurtíkovej. Obecné 

zastupiteľstvo vzalo na vedomie zloženie jednotlivých inventarizačných komisií na vykonanie 

inventarizácie ku dňu 31.12.2011 bez pripomienok. 

 

K bodu 7.: 

Návrh na zmenu VZN č.2/2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

na činnosti škôl a školských zariadení v obci Beckov – písomne, priložené k zápisnici, 

starosta obce informoval poslancov o tom, že návrh bol vyvesený 13.10.2011 na úradnej 

tabuli v obci. Dôvody zmeny VZN sú uvedené v dôvodovej správe od riaditeľky ZŠ s MŠ 

J.M.Hurbana v Beckove. Poslanci nemali k predloženému materiálu pripomienky. Starosta 

obce dal hlasovať o zrušení pôvodného VZN č. 2/2008 , prítomných 6 poslancov. Všetci 

poslanci boli za.  Obecné zastupiteľstvo zrušilo VZN č.2/2008  schválené obecným 

zastupiteľstvom dňa 9.9.2008. Starosta obce dal ďalej hlasovať o novom návrhu VZN, všetci 

poslanci (6) boli za. Obecné zastupiteľstvo obce Beckov schválilo VZN obce Beckov o výške 

mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti škôl a školských zariadení 

v obci Beckov bez pripomienok. 
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K bodu 8.: 

Prieskumné územie – ťažba uránu – Považský Inovec – informáciu podal starosta obce, 

v prílohe zápisnice list predsedu Regionálneho združenia miest a obcí Stredného Považia Ing. 

Jozefa Trstenského, v ktorom informuje o nesúhlase obcí s predĺžením povolenia 

prieskumného územia pre investorov. Obecné zastupiteľstvo vyjadrilo svoj nesúhlas so 

zámerom ťažobných spoločností týkajúcich sa povolenia rozšírenia prieskumného územia 

v lokalite Považského Inovca a žiada MŽP SR o zrušenie rozhodnutia o predĺžení platnosti 

určenia prieskumného územia Hôrka nad Váhom – Kálnica – u rudy. 

 

K bodu 9.: 

List predsedu ZMOS-u a predsedu RZMOSP ohľadne návrhu na zmenu financovania obcí -  

informoval starosta obce, listy tvoria prílohu zápisnice. Listy informujú o tom, že Vláda  SR 

pripravuje zmeny vo financovaní miest a obcí, ktoré spôsobia, že obce a mestá dostanú od 

štátu menej financií z daní občanov, ktoré sami zaplatili. Obecné zastupiteľstvo vyjadruje svoj 

nesúhlas s pripravovanou zmenou financovania obcí , ktorá by uskutočňovaním v čase 

finančnej a hospodárskej krízy ohrozila nielen princípy samosprávy, ale aj paralyzovala 

základné funkcie, úlohy a služby, ktoré mestá a obce musia poskytovať svojim obyvateľom. 

 

K bodu 10.: 

Príprava otvorenia sezóny na NKP hrade Beckov v r. 2012 – starosta obce informoval 

o spracovanom koncepte využitia NKP Hradu Beckov, ktorý predložilo Záujmové združenie 

Beckovský hrad. Prítomný p. Pamětický vysvetlil zámer budúceho fungovania hradu. 

Otvorenie hradu sa plánuje na máj roku 2012, dva dni – 1.deň pre oficiálnych hostí, 2.deň pre 

verejnosť. Materiál „Marketingová prezentácia a využitie areálu hradu Beckov po realizácii 

projektov rekonštrukcie“  bude poslancom zaslaný e-mailom.  

P. Bc. M.Polák sa informoval, aká bola návštevnosť  na hrade po minulé roky a aká sa 

predpokladá. Pýta sa to v súvislosti s potrebou pitnej vody. Starosta obce odpovedal, že 

predpokladá, že by mala byť o 100% vyššia, ako v minulosti. Kolaudácia rekonštrukcie hradu 

by nemohla prebehnúť, keby nebola dostatočná kapacita vody. P. Bc. Polák vyslovil laický 

názor, že vodný zdroj nebude postačujúci pre fungovanie hradu. 

E.Benko – ak ľudia v lete polievali záhrady a vodný zdroj kapacitne postačoval, nevidí dôvod, 

prečo by nepostačoval, keď bude fungovať hrad. 

P. Pamětický upozornil na aktualizáciu informácií na internete, navrhol vytvoriť osobitnú 

stránku pre NKP hrad Beckov, pre zvýšenie návštevnosti.  

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o príprave otvorenia sezóny na NKP 

hrade Beckov v roku 2012. 

 

K bodu 11.: 

Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2010 – písomne, priložená 

k zápisnici, predložila hl. kontrolórka obce Mgr. I.Hudecová. Poslanci k správe nemali žiadne 

pripomienky. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie správu nezávislého audítora o overení 

účtovnej závierky k 31.12.2010 bez pripomienok. 

 

K bodu 12.: 

Informácia o stave prác na realizácii projektov financovaných z EF a štátneho rozpočtu – Ing. 

M.Jurčacková informovala poslancov o realizovaných prácach na jednotlivých projektoch. 

Písomne, priložené k zápisnici. E.Benko sa informoval, kedy sa bude realizovať prístupová 

cesta a kedy je plánované dokončenie kaplnky. Príjazdová cesta sa bude realizovať v jarných 

mesiacoch – asfaltová a kaplnka bude ukončená na budúci týždeň. Obecné zastupiteľstvo 
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vzalo na vedomie informáciu o stave prác na realizácii projektov financovaných z EF 

a štátneho rozpočtu bez pripomienok. 

 

K bodu 13.: 

Voľba predsedu KOŽP – zástupca starostu obce p. J. Zbudila informoval, že uznesením mu 

obecné zastupiteľstvo uložilo pripraviť návrh na funkciu predsedu KOŽP. Oslovil p. Ing. 

D.Jarábkovú, ktorá jeho návrh prijala. Preto predkladá obecnému zastupiteľstvu návrh na 

zvolenie p. Ing. Jarábkovej, bytom Beckov č.428 do funkcie predsedníčky KOŽP. O návrhu 

dal starosta obce hlasovať. Za návrh hlasovalo 5 poslancov, 1 sa zdržala hlasovania, 1 bol 

proti. Obecné zastupiteľstvo zvolilo p. Ing. Darinu Jarábkovú, bytom Beckov č.428, do 

funkcie predsedníčky KOŽP. P. J.Zbudila navrhol, aby bolo pôvodné zloženie komisie 

odvolané a aby si nová predsedníčka vybrala členov komisie a predložila na schválenie 

obecnému zastupiteľstvu.  Starosta obce dal o návrhu hlasovať. Za návrh p. Zbudilu bolo 7 

poslancov, 1 bol proti. Obecné zastupiteľstvo odvolalo členov KOŽP, schválených uz. č. 

21/2011/b zo dňa 28.1.2011. Zároveň obecné zastupiteľstvo uložilo p. Ing. Jarábkovej 

pripraviť návrh nových členov KOŽP.  

 

K bodu 14.: - rôzne - 

Poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky občanovi obce – predsedníčka sociálnej komisie p. 

A.Kabelíková predložila žiadosť p. Patrika Kollára, bytom Beckov č.163 o poskytnutie 

jednorazovej sociálnej dávky, zdôvodnenie žiadosti písomne, v prílohe zápisnice. Sociálne 

komisia zhodnotila sociálnu situáciu žiadateľa a konštatovala, že žiadateľ nie je v krízovej 

sociálnej situácii, nie je obeťou živelnej pohromy, nie je zdravotne ťažko postihnutý a môže si 

zvýšiť príjem vlastným pričinením a preto neodporučila žiadosť schváliť. Obecné 

zastupiteľstvo vzalo na vedomie žiadosť p.P.Kollára, bytom Beckov č.163 a vzalo na vedomie 

stanovisko sociálnej komisie. Starosta obce dal hlasovať za návrh sociálnej komisie – 

neschváliť žiadosť,  6 poslancov hlasovalo za, 1 sa zdržal hlasovania. Obecné zastupiteľstvo 

neschválilo žiadosť p. Patrika Kollára, bytom Beckov č.163, o poskytnutie jednorazovej 

sociálnej dávky. 

 

Informácia – Porovnanie nákladov na vývoz smetných nádob a plastov Márius Pedersen 

Piešťany – Technické služby Nové Mesto nad Váhom – pripravila I.Martišová písomne, 

priložené k zápisnici.  

Ing. J.Martiš systém so žetónmi bol spravodlivejší, separovalo sa viac, vývozom bez žetónov 

sme ľudí odnaučili separovať.  Musí sa rozmýšľať ekonomicky. Keď si musel dokupovať 

žetóny, poctivo separovali, aby nemali toľko komunálneho odpadu. 

Starosta obce – v minulom volebnom období poslanci žetónový systém zrušili, tlačili na nich 

občania. 

E.Benko – po pravde žetóny zrušili pod tlakom, pretože padlo Združenie Javorina – Bezovec 

v Kálnici a Technické služby nesúhlasili s vývozom formou žetónového systému. 

A.Kabelíková – firma Márius Pedersen Piešťany neschválili preto, lebo negarantovali cenu za 

vývoz. 

E.Benko – do roku 2013 sa všetky obce  musia zapojiť do separovaného zberu – úloha z EÚ. 

Mgr. M.Striežencová – keď si budú musieť občania dokupovať žetóny, opäť hrozí, že sa budú 

vytvárať skládky. Budú musieť platiť ďalší poplatok za odvoz plastov? 

Vedúci prevádzky – pri žetónoch nebola perspektíva, občania si  musia zaplatiť za odpad, 

ktorý vyprodukujú. 

E.Benko navrhol, aby sa urobilo porovnanie, koľko bolo vyvezených plastov v minulom roku 

a koľko v tomto roku. Je potrebné urobiť analýzu, aj z dôvodu tvorby rozpočtu. 
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Starosta obce informoval poslancov, že sa dali vyrobiť stolové kalendáre, ktoré dostávali 

občania do každej domácností zdarma. V dnešnej nelichotivej finančnej situácii starosta obce 

navrhol, aby si čiastočne občania kalendáre hradili. Poslanci si myslia, že väčšina občanov si 

kalendáre neprevezme, keď budú musieť za ne zaplatiť čo i len 1 euro. Obecné zastupiteľstvo 

odporučilo dávať kalendáre na rok 2012 do domácností zadarmo. 

 

K bodu 15.: 

V diskusii sa p. E.Benko pýtal p. vedúceho prevádzky, či by nebolo možné jednu sobotu 

v mesiaci otvoriť prevádzku, aby mohli občania priviezť veľkoobjemový odpad? Starosta 

obce nesúhlasí, pretože prevádzka nemá zriadený zberný dvor. Vedúci prevádzky si myslí, že 

občania majú nadštandartný komfort, pracovníci prevádzky zberajú po obci všetko, čo 

občania vyložia.  

Starosta obce – nechajme túto otázku otvorenú, lepšie by bolo umiestniť po obci kontajnery 

na niekoľko dní a potom vyviesť. 

 

Starosta obce informoval poslancov, že obdržal list od p. Bc. M.Poláka, ktorým ho žiada, aby 

zvolal zhromaždenie občanov, ktorí sú majiteľmi nehnuteľností v lokalite Ostredky, kde je 

plánovaná výstavba nového vodného zdroja a ktorí nemajú dostatočné informácie. Vysvetlil, 

že napriek tomu, že list bol adresovaný jemu – starostovi obce, oboznámil s jeho obsahom 

poslancov obecného zastupiteľstva, pretože o zvolaní verejného zhromaždenia podľa zákona 

o obecnom zriadení rozhoduje zastupiteľstvo. Okrem toho upozornil, že list bol plný invektív 

na osobu starostu obce, ktoré žiadal starosta pánom Bc. Polákom vysvetliť. 

Ing. J. Martiš – v záujme všetkých poslancov a hlavne p. Poláka , ktorý mal vo svojom 

volebnom programe hlavne „vodu“, by malo byť vybudovanie nového vodného zdroja. Ako 

môže byť teraz proti? Keď si uvedomíme, koľko žúmp je okolo nášho vodného zdroja, môže 

nastať havária, čo potom budeme robiť ?  

Pán Bc. M.Polák  prosí poslancov, aby bolo zvolané toto zhromaždenie občanov, aby sa aj 

vlastníkom pozemkov vysvetlila situácia, za účasti TVK, a.s. Voda je jeho dlhoročný záujem, 

treba určité veci ľuďom vysvetliť. 

Starosta obce – všetci vlastníci pozemkov majú potrebné informácie, ktoré im poskytlo TVK, 

a.s., je to vec TVK a vlastníkov pozemkov. Treba si uvedomiť, čo je pre túto obec potrebné, 

pre rozvoj obce je to určite nový vodný zdroj. Ak sa vlastníci pozemkov nevedie dohodnúť 

s TVK, a.s. na cene za odpredaj pozemkov, vlastníci by sa mali stretnúť s vedením TVK, a.s.. 

Starosta obce chcel od p. Bc. Poláka aby zdôvodnil, prečo v liste píše, že bol politicky 

dosadený do dozornej rady TVK,a.s. a aj ďalej v liste ho uráža. Pán Polák povedal, že sa 

k tomu nebude vyjadrovať, pretože by ho to a jeho rodinu mohlo ohrozovať. 

Starosta obce ani ostatní poslanci  nechápali tieto narážky, p. Polák ich nechcel vysvetliť. 

E.Benko – nemá to byť verejné zhromaždenie občanov, ale len vlastníkov pozemkov, 

o ktorých sa jedná. 

Bc.M.Polák – vlastníci majú málo informácií, na verejnej výhláške k územnému konaniu 

chýbali vlastníci. 

Starosta obce – pre územné konanie bude ešte raz zaslaná verejná vyhláška, opravená. Všetci 

vlastníci majú potrebné informácie, nevie, čo im má starosta na zhromaždení vysvetľovať. 

Bc. M.Polák – ide sa stavať bez súhlasu vlastníkov. 

Starosta obce – nebolo by vydané stavebné povolenie. Ak je p. Polák poverený vlastníkmi, 

nech jedná s TVK, a.s. 

Ing. J.Martiš – obecné zastupiteľstvo nie je na to, aby riešilo predaj pozemkov medzi 

vlastníkmi a akciovou spoločnosťou.. 

Ing. M.Jambor – p. Polák má zariadiť, aby sa toto stretnutie uskutočnilo medzi vlastníkmi 

a TVK,a.s.. 
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Starosta obce dal hlasovať o zvolaní verejného zhromaždenia občanov. Jeden poslanec bol za, 

7 poslancov bolo proti.  Obecné zastupiteľstvo neschválilo zvolanie verejného zhromaždenia 

k problematike predaja pozemkov k stavbe vodného zdroja Ostredky. 

 

Ing. J. Martiš – ospravedlnil sa za svoje nevhodné správanie, druhá vec, ktorá ho zaskočila je 

záporná reklama našej obce v médiách ohľadne výstavby žúmp pre rím.- katolíckom kostole. 

P.Bc.M.Polák tvrdil, že ešte v roku 2008 navrhoval iné riešenie osadenia žumpy. 

E.Benko – žumpy nemôžu byť v areáli bývalého domova dôchodcov, nikdy s tým nemôže 

súhlasiť, nie je to obecný pozemok,  príde nový majiteľ, keď TSK nehnuteľnosť predá a bude 

pýtať za prenájom veľké peniaze. Pýta sa, či s tým majú problém napríklad sestričky alebo 

správca farnosti? Po prečítaní článku v Pravde bol nahnevaný na autora článku, s ktorým sa 

pozná osobne, ktorý sa mal informovať aj na názor druhej strany, čiže obce. Nechápe, „prečo 

si  hádžeme polená pod nohy“, keď obec získala peniaze z EÚ na projekty, ktoré obci môžu 

len pomôcť. 

Mgr. M.Striežencová – farníci s tým nemajú problém, ani pán farár ani sestričky. 

E.Benko – poslanci by mali spolupracovať a „ťahať za jeden povraz“, nie robiť niečo poza 

chrbát a poškodzovať tak meno obce. 

 

V diskusii p. Bc. M.Polák vyjadril názor, že bolo od poslancov nekorektné, že bol odvolaný, 

keď nebol na zastupiteľstve prítomný. 

J. Zbudila – upozorňoval ho pre tým dva krát, že ak nezvolá komisiu, budú ho musieť odvolať 

pre nečinnosť. 

 

V diskusii ďalej  Mgr. M.Striežencová požiadala, aby pani J.Sládkovej bolo písomne 

odpovedané ohľadne preplatenia výmeny okien na prenajatom byte. 

 

J. Zbudila sa infomoval, či sa sociálna komisia zaoberala premiestnením p. Jurákovej do 

domova dôchodcov, pretože hrozí, že jej strecha na dome „padne na hlavu“.  Odpovedala p. 

A.Kabelíková, že p. Juráková súhlasí s umiestnením v sociálnom zariadení a podala si 

žiadosť. 

 

K bodu 16.: 

Návrh na uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva z 28.10.2011 : 

 

Uz. č.114/2011 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutí, 

ktoré sa konali 2.9 2011 a 7.10.2011 bez pripomienok.  

 

Uz.č.115/2011 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Prevádzkový poriadok pohrebiska – 

návrh VZN obce Beckov. 

 

Uz.č.116/2011 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie návrh na využitie štiepkovača 

s pripomienkou – pripraviť kalkulácie cien za štiepkovanie pre občanov obce Beckov 

a cudzích zákazníkov – komerčnú cenu a navrhnúť pravidlá  prevádzky štiepkovača. 

 

Uz.č.117/2011 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie zloženie jednotlivých 

inventarizačných komisií na vykonanie  inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu 

 záväzkov ku dňu 31.12.2011 bez pripomienok. 

 

Uz.č.118/2011 – a) Obecné zastupiteľstvo zrušilo VZN č. 2/2008 schválené obecným 

zastupiteľstvom dňa 9.9.2008 uznesením č. 288/2008. 
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b) Obecné zastupiteľstvo  schválilo VZN obce Beckov o výške mesačného príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov na činnosti škôl a šk. zariadení v obci Beckov bez pripomienok.  

 

Uz.č.119/2011 – Obecné zastupiteľstvo vyjadrilo svoj nesúhlas so zámerom ťažobných 

spoločností týkajúcich sa povolenia rozšírenia prieskumného územia v lokalite Považského 

Inovca a žiada MŽP SR o zrušenie rozhodnutia o predĺžení platnosti určenia prieskumného 

územia Hôrka nad Váhom – Kálnica – u rudy. 

 

Uz.č.120/2011 – Obecné zastupiteľstvo  vyjadrilo svoj nesúhlas s pripravovanou zmenou 

financovania obcí , ktorá by uskutočňovaním v čase finančnej a hospodárskej krízy ohrozila 

nielen princípy samosprávy, ale aj paralyzovala základné funkcie, úlohy a služby, ktoré mestá 

a obce musia poskytovať svojim obyvateľom. 

 

Uz.č.121/2011 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o príprave otvorenia 

sezóny na NKP Hrade Beckov v roku 2012. 

 

Uz.č.122/2011 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie správu nezávislého audítora 

o overení účtovnej závierky k 31.12.2010 bez pripomienok. 

 

Uz.č.123/2011 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o stave prác na 

realizácii projektov financovaných z EF a štátneho rozpočtu bez pripomienok. 

 

Uz.č.124/2011 – a) Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie návrh poslanca Jaroslava 

Zbudilu na funkciu predsedu  KOŽP. 

b) Obecné zastupiteľstvo zvolilo do funkcie predsedu KOŽP Ing. Darinu Jarábkovú, bytom 

Beckov č. 428. 

c) Obecné zastupiteľstvo odvolalo členov KOŽP, schválených uz. č. 21/2011/b zo dňa 

28.1.2011. 

d) Obecné zastupiteľstvo uložilo predsedníčke KOŽP Ing. D. Jarábkovej pripraviť návrh 

členov KOŽP do ďalšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

Uz.č.125/2011 – a) Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie žiadosť p. Patrika Kollára, 

bytom Beckov č.163, o poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky. 

b) Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť p. Patrika Kollára, bytom Beckov č.163, 

o poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky, vzalo na vedomie odporúčanie sociálnej komisie 

a  neschválilo poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky žiadateľovi. 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh uznesenia zo zasadnutia, ktoré sa konalo 28.10.2011. 

Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce zasadnutie ukončil. 

 

V Beckove, 2. novembra 2011  

Zápis spracovala A.Benková 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Jaroslav Zbudila  ........................................ 

         Karol Pavlovič 

         starosta obce 

Anna Kabelíková  ....................................... 


